هراسن ًکَداشت پرٍفسَر حسي ابراّینزادُ در پردیس علَم داًشگاُ تْراى
ثٕٞ ٝت دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ  ٚثب ٕٞىبسی ا٘جٕٗ صیؼتؿٙبػی ایشاٖ ٔشاػٓ ٘ىٛداؿت پشٚفؼٛس حؼٗ اثشاٞیٓصاد ٜچٟشٔ ٜب٘ذٌبس
صیؼتؿٙبػی ،پذس ػّٓ فیضیِٛٛطی ٌیبٞی ایشاٖ  ٚثشٌضیذ ٜجبیض ٜػالٔ ٝؼجبؼجبیی ثٙیبد ّٔی (س٘ )ٜخجٍبٖ سٚص چٟبسؿٙج81 ٝ
اػفٙذ ػبَ  8931دس پشدیغ ػّ ْٛدا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ثشٌضاس ؿذ .ایٗ ٔشاػٓ ثبؿى ٜٛثب حعٛس ؿخصیتٞبی ػّٕی  ٚدا٘ـٍبٞی
وـٛس ثشٌضاس ٌشدیذ.

تصٛیش ٔ -8شاػٓ ٘ىٛداؿت پشٚفؼٛس حؼٗ اثشاٞیٓصادٔ ٜؼجٛد

سخٌراًیّای ایراد شذُ در هراسن ًکَداشت پرٍفسَر حسي ابراّینزادُ در پردیس علَم داًشگاُ تْراى
دکتر ٍحیذ ًیکٌام (استاد فیسیَلَشی گیاّی داًشگاُ تْراى)
یىی اص ٚیظٌیٞبی اػتبد اثشاٞیٓصاد٘ ،ٜظٓ  ٚا٘عجبغ  ٚتالؽ ثیٚلف ٝایـبٖ اػت .یىی دیٍش اص ٚیظٌیٞب ،اٍِٛی رٙٞی دیذٜ
ثبٖ ٞؼت و ٝثذ ٖٚپیؾ داٚسی  ٚثب ٞذف وـف ساٞىبسٞبی جذیذ ٔ ٚتفبٚت ث ٝػشص ٝلذْ ٔیٌزاس٘ذٕٞ .چٙیٗ ٔذیشیت
اِٟبْثخؾ  ٚاٍ٘یضؿی  ٚثشلشاسی تؼبُٔ ثیٗ ٔؽبِؼ ٚ ٝػُٕ اص دیٍش ٚیظٌیٞبی ثشجؼت ٝاػتبد ٔی ثبؿذ.
ثؼٙذ ٜو ٓٙث ٝؿؼشی اص ٔٛال٘ب:
لذْ ثش ٘شدثب٘ی ٘ ٝد ٚچـٓ ا٘ذس ػیب٘ی ٘ٝ
ثذٖ سا دس صیب٘ی ٘ ٝو ٝتب جبٖ سا ثیفضایی
دسختی ثیٗ ثؼی ثبثش ٘ ٝخـىؾ ثیٙی ٘ ٚی تش
ث ٝػبی ٝآٖ دسخت ا٘ذس ثخؼپی  ٚثیبػبیی
یىی چـٕ ٝػجت ثیٙی و٘ ٝضدیىؾ چ ٛثٙـیٙی
ؿٛی ٕٞشً٘ ا ٚدس حیٗ ثِ ٝؽف  ٚرٚق  ٚصیجبیی
٘ذا٘ی خٛیؾ سا اص ٚی ؿٛی  ٓٞؿیء  ٓٞ ٚالؿی
ٕ٘ب٘ذ وٕ٘ ٛب٘ذ وی ٕ٘ب٘ذ سً٘  ٚػیٕبیی
چ ٛثب چـٕ ٝدسآٔیضی ٕ٘بیذ ؿٕغ تجشیضی
دس ٖٚآة ٕٞچ ٝٔ ٖٛص ثٟش ػبِٓ آسایی
دکتر هحوذ رحیویاى (هعاٍى پصٍّش ٍ فٌاٍری داًشگاُ تْراى)
اص دیذٌب ٜػبِٕبٖ ثضسي دٔ ٚؼیبس اصّی ثشای یه اػتبد ٚالؼی ٚجٛد داسدٔ .ؼیبس أ َٚمجِٛیت فشد اػت و ٝؿبُٔ ٔشاتت
ػّٕی فشد  ٚپبػخٍٛی ٘یبص ػّٕی ٔی ثبؿذ ٔ ٚؼیبس دٔ ْٚحجٛثیت ث ٝصفب ٔ ٚؼٛٙیت ٚ ٚاسػتٍی فشد ٞؼت وٞ ٝشچٚ ٝاسػتٍی
ثبالتشثبؿذٔ ،حجٛثیت  ٓٞثیـتش ٔیؿٛد .خذا سا ؿىش و ٝجٙبة اػتبد اثشاٞیٓصاد ٜسا دس دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ داسیٓ .ػّٓ ثبالتشیٗ
حجبة ٞؼت  ٚػّٓ آٖ اػت و ٝػبِٓ سا ثٔ ٝؼّ ْٛسػب٘ذ  ٚاػتبد ػضیض ث ٝایٗ ٔشحّ ٝسػیذٜا٘ذ.
دکتر حویذ پسشک (رئیس پردیس علَم داًشگاُ تْراى)
ٔٗ صٕیٕب٘ ٝافتخبس ٔیو ٓٙثٚ ٝجٛد دا٘ـٕٙذی چ ٖٛپشٚفؼٛس اثشاٞیٓصاد ٜدس دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ .اص ٚیپٍی ٞب ثبسص ایـبٖ اخالق
ٔذاسی اػت .ایـبٖ اخالق ٔذاسی  ٚػّٓ  ٚػُٕ سا یىجب ثب  ٓٞجٕغ وشد٘ذ .اص خذا٘ٚذ ٔتؼبَ ٔی خٛا ٓٞػبِیبٖ ػبَ ،ػبیٝ
ایـبٖ ثش ػش تٕبٔی ػضیضاٖ ػشص ٝػّٓ  ٚاخالق ثبؿذ.
دکتر بْوي زیٌلی (رئیس داًشکذُ زیستشٌاسی داًشگاُ تْراى)
ظٕٗ خیش ٔمذْ ث ٝتٕبٔی ػضیضاٖ حبظش دس جّؼ ٝثٚ ٝیظ ٜجٙبة دوتش اثشاٞیٓصادٌ ،ٜفتٙی اػت و ٝثشٚت وـٛس دس صیش صٔیٗ
٘یؼت ثّى ٝدس ٘یشٞٚبی ا٘ؼب٘ی  ٚاػتؼذادٞبی ثشتش  ٚدس یه والْ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی وبسآٔذ اػت .ثیـتشیٗ ٔٛفمیت دس ػّْٛ
صیؼتؿٙبػی حبصُ ثضسئشدا٘ی چ ٖٛآلبی دوتش اثشاٞیٓصاد ٜاػت .ایـبٖ ثؼیبس جذیت  ٚثضٌٛاسی دس ػّٓ  ٚػُٕ داس٘ذ ٚ

ثذیٟیتشیٗ ٚیظٌی ایـبٖ آیٙذٍٜ٘شی ایـبٖ دس ػّٓ صیؼتؿٙبػی ثب تأػیغ آصٔبیـٍب ٜصیؼتؿٙبػی ثٛد و ٝحمیمتبً ایٗ
آصٔبیـٍب ٜدس وـٛس ٔٙحصش ث ٝفشد ٞؼت.
دکتر هحسي شریفی (رئیس اًجوي زیستشٌاسی ایراى)
ٕٛٞاس ٜدوتش اثشاٞیٓصاد ٜػؼی ٔیوٙذ دس تشثیت دا٘ـجٛیبٖ اخالق ،خٛدٔتىی ٚخٛدثبٚسی سا فشاٌیش ػبصد .ایٙى ٝایـبٖ
دسػتىبسی ػّٕی  ٚاخالق ػّٕی سا یىی اص ؿشٚغ الصْ دس پظٞٚؾ ٔیدا٘ذ  ٚپظٞٚـی و ٝتؼشیف ٔیوٙذ اصیُ ٘ ٚبة اػت.
جٟؾ ػّٕی  ٚسؿذ ػّٕی دس وـٛس ٔش ٖٛٞایؼتبدٌی  ٚپبیٕشدی دا٘ـٕٙذا٘ی چ ٖٛایـبٖ اػت .ثذ ٖٚتشدیذ اػتبد ٔؼًّٓ،
فشٞیختٔ ،ٝشجغ  ٚچٟشٔ ٜب٘ذٌبس صیؼتؿٙبػی وـٛس جٙبة اػتبد اثشاٞیٓ صاد ٜاص ٘مؾآفشیٙبٖ ثبسص  ٚاثشٌزاس ایٗ ػشصٝ
ٞؼتٙذ ٘ ٚبْ ایـبٖ دس ػپٟش ػّٕی وـٛس چٌٞٛ ٖٛشی ٔیدسخـذ  ٚچشاؽ سا ٜسٞشٚاٖ ٚالؼی خٛد ٞؼتٙذٔ .ب افتخبس ٔیوٙیٓ
و ٝؿبٌشد ٔىتت ا٘ؼبٖ ٔحٛس  ٚاسصؽٔذاس اػتبد اثشاٞیٓصادٞ ٜؼتیٓ  ٚا٘ـب ...ػبَٞبی ػبَ اص ایٗ ٔىتت ثیبٔٛصیٓ.
خاًن دکتر سپْر (عضَ ّیأت علوی داًشگاُ السّراء)
ػال ٜٚثش جٙجٞ ٝبی ػّٕی دس ٚالغ ثبیذ جٙجٞٝبی ؿخصیتی ٚ ٚجٛدی اػتبد اثشاٞیٓ  ٓٞتمذیش ؿٛد .صیشا ایـبٖ اٍِٛی سفتبسی
ثؼیبس ٔٙبػجی ثشای ٘ؼُٞبی آیٙذٞ ٜؼتٙذ.
تىی ٝثش جبی ثضسٌبٖ ٘تٛاٖ صد ثٌ ٝضاف

ٍٔشاػجبة ثضسٌی  ٕٝٞآٔبد ٜوٙی

اػجبة ثضسٌی دس ٚالغ ،خصّتٞبی ا٘ؼب٘ی ٔ ٚؼشفتی اػت اص لجیُ صذالت ،تٛإ٘ٙذی ٔ ٚؼئِٛیتپزیشی  ٚایثبس فشاٚاٖ دس
ا٘جبْ ٚظبیف ٞؼت وٍٕٞ ٝی دس جٙبة اػتبد اثشاٞیٓ صادٛٔ ٜج ٔی ص٘ذ  ٚاٍِٛی ثؼیبس ٌشا٘مذسی ٞؼتٙذ.
تٙت ث٘ ٝبص ؼجیجبٖ ٘یبصٔٙذ ٔجبد
ٚجٛد ٘بصوت آصسدٌ ٜض٘ذ ٔجبد
ػالٔت  ٕٝٞآفبق دس ػالٔت تٛػت
ثٞ ٝیچ ػبسظ ٝؿخص ت ٛدسدٔٙذ ٔجبد
جٕبَ صٛست ٔ ٚؼٙی ص أٗ صحت تٛػت
و ٝظبٞشت دطْ  ٚثبؼٙت ٘ظ٘ذ ٔجبد
دس ایٗ چٕٗ چ ٛدسآیذ خضاٖ ث ٝیغٕبیی
سٞؾ ث ٝػش ٚػٟی لبٔت ثّٙذ ٔجبد
دکتر احوذ هجذ (استاد برجستِ رشتِ زیستشٌاسی داًشگاُ خَارزهی)
پبػذاسی اص ثضسٌبٖ ػّٓ  ٚدا٘ؾ ٔٛسد تٛصی ٝا٘جیبء  ٚػّٕبػت .آئیٗ ادة  ٚفش ٚ ًٙٞاػتمبد  ٚدیٗ ٔ ٚزٞت ٔب ثش ایٗ اػت
و ٝػّٓ  ٚصبحجبٖ ػّٓ سا ٌشأی ثذاسیٓ  ٚپیـىؼٛتبٖ سا ٔحتشْ ؿٕبسیٓ  ٚثٙیبٌٖزاساٖ سا اسج ٟ٘یٓ .ثشای ٔٗ ٔبی ٝافتخبس ٚ
خٛؿٛلتی اػت و ٝدس ٔؼیش ص٘ذٌیاْ ایٗ تٛفیك اِٟی سا داؿتٓ و ٝثب ا٘ؼب٘ی ٚاال ،فشٞیخت ٚ ٝاص خٛدٌزؿت ٝثشای ساحتی
دیٍشاٖ  ٚثشای وؼی و ٝلّت  ٚسٚحؾ ٔیتپذ تب ػّٓ اػتالء یبثذ تب ایشاٖ ػشثّٙذ ثبؿذ ،ثب اػتبد اثشاٞیٓصاد ٜآؿٙب ؿذْٗٔ .
ؿب٘غ وؼت فیط دس والعٞبی ایـبٖ سا ٘ذاؿتٓ أب دس جّؼبت ٔتؼذدی اص ػجبیبی ػّٕی  ٚاخاللی  ٚثضسٌٛاسی ایـبٖ
ثٟش ٜثشدٜاْ .اص ٚیظٌیٞبی ثبسص  ٟٓٔ ٚایـبٖ ،ؿٟبٔت ایـبٖ دس ثشخٛسد ثب ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت اػت .آ٘جب و ٝالصْ ٞؼت ،تٗ

ث ٝچیضی ٘ذاد٘ذ  ٚاص جبٖ ٔبیٌ ٝزاؿتٙذ ٗٔ .ثبسٞب  ٚثبسٞب پـتىبس ایـبٖ سا دس سٞجشیٞبی ٔختّف ثشای ایٙى ٝچشاؽ ػّٓ
صیؼتؿٙبػی فشٚصاٖ ثبؿذ دیذْ .ایـبٖ  ٚاِىبظٕیٗ اِغیظ  ٚاِؼبفیٗ ػٗ اِٙبع ثٛد٘ذ ٞ ٚؼتٙذ .ایـبٖ اص ٔؼبئّی و ٝپیـشفت
ػّٓ سا ٔحذٚد ٔیوشد پیـٍیشی ٔیوشد  ٚآٖ ٔؼئّٝای و ٝایـبٖ سا ٘بساحت ٔیٕ٘ٛد ٔؼٕٛال ثب ِجخٙذ ٌ ٚفتٍٛی ػبِٕب٘ ٝثٝ
س٘ٚذ ٔٙبػت ٔیوـب٘ذٌ .فتٍ ٛدس ٔٛسد فعُ ،ادة ،حىٕت  ٚفشٞیختٍی ایـبٖ دس حذ ٔٗ ٘یؼت.
ایـبٖ یىی اص ٔصذاقٞبی یٔؼٓبسِػٔ َٖٛفِی اِْخَیٕشَاتِ ٞؼتٙذ .دس أٛس خیش ،ایـبٖ ػجمتٌیش٘ذ ٜثٛد٘ذ .ایـبٖ سٞش ٚ ٚپیش ٚصیبد
داس٘ذ  ٚچشاؽ ساٞ ٜؼتٙذٕٞ .چٙیٗ ٔصذاق اَِّزِیَٗ یٔؤِْٔ َُٖٛٙثِبِْغَیٕتِ  ٓٚیٔمِیٕٔ َٖٛاِصّٓالٞ َ٠ؼتٙذ ثبسٞب لذ افشاؿت ٚ ٝخـٛع ایـبٖ سا دس
ثشاثش حك دیذْ و ٝثشای ٔٗ دسع ثٛد.
ایـبٖ ػبَٞبی ػبَ صوبت ػّٓ سا ث ٝدسػتی پشداختٙذ  ٚاػتبداٖ ث٘ ٝبْ أشٚصی و ٝاص ؿبٌشداٖ ایـبٖ ثٛد٘ذ ٔصذاق صوبت
ػّٓ ایـبٖ ٞؼتٙذ .اػتبدٚ ،جٛد ٔجبسوتبٖ ػالٔت ثبد.
ٔذیشیت أب٘ت ایـبٖ  ٓٞاص دیٍش خصبیص ایـبٖ اػت .أب٘بتی و ٝدس صٔبٖٞبی دؿٛاس ث ٝایـبٖ ػپشد ٜؿذ ث ٝخٛثی حفظ ٚ
ٍٟ٘ذاسی وشد٘ذ .ایـبٖ آثشٚی دا٘ـٍب ٚ ٜصیؼتؿٙبػبٖ وـٛس ٞؼتٙذ .آفشیٗ ثش ؿٕب.
ثبسٞب  ٚثبسٞب ٚلتی اص حمٛق  ٚدػتٕضدٞب ٌفتٔ ٝیؿذ ایـبٖ ؿىشٌضاس ثٛد٘ذ ٚ ٚاسػتٍی  ٚلٙبػت سا ثٔ ٝب آٔٛختٙذ ٔ ٚتزوش
ٔیؿذ٘ذ و ٝصیجبیی فشد ث ٝػّٓ  ٚدا٘ؾ  ٚحىٕت اػت.
ٔٗ ٘ ٝؿبػش ٞؼتٓ  ٝ٘ ٚؿؼش سا ٔیؿٙبػٓ أب وّٕبتی سا دس لبِت ؿخصیت  ٚحىٕت اػتبد اثشاٞیٓصاد ٜآٚسد ٜاْ ایـبٖ و ٝاص
فشصت ٞب ثٟ٘ ٝبیت ٘یىی اػتفبدٔ ٜیوشد٘ذ.
لذ ثشافشاؿتٝای ث ٝخذٔت خّك
ػش ث ٝػجذ ٜث ٝػجبدت خّك
ٌٛؽفشٔبٖ ثشای سظبی خذا
چٟش ٜخٙذاٖ ثشای سظبی خّك خذا
خٛؽػخٗ دس صٔبٖ ٌفتٗ دسع
ػختوٛؽ ثشای ٞذایت خّك
جبٖ ث ٝوف ثٟش اػتالی ػّٓ  ٚادة
خ ٖٛجٍش ثٟش اػتالی ٚؼٗ
پیشٚا٘ت س٘ ٜیه س٘ٚذ
چ ٖٛتٛیی سٕٙٞبی ػفش
چٟشٜات پشفشٚؽ ص پشت ٛحك
ٔٞٛبیت ػپیذ ث ٝص دٔس ٌٞٛ ٚش
چ ٖٛدسآئیذ ص دس ،ثش ٖٚسٚد ص تٗ
غٓ  ٚا٘ذ ٜٚدٚػت  ٚخبٖ ٚؼٗ

دٚػتذاس لذ  ٚلبٔت ػشٚت
ٔؼئّ ٝخٛا ٜػٕش  ٚػضتت ٕٝٞ
ثشای اػتبد اثشاٞیٓصاد ٚ ٜخب٘ٛادٔ ٜحتشْ جالَ ،ػضّت  ٚتذا ٚ ْٚؼ َٛػٕش سا خٛاػتبسْ.

آقای پرٍفسَر ابراّینزادُ
ٌفتٙیٞب ٌفت ٝؿذ ٔ ٚؽّجی ثشای ٔٗ ثبلی ٕ٘ب٘ذ ٚ ٜؿٕب سا خؼتٕ٘ ٝیو ٚ ٓٙفمػ ی ٝوالْ داسْ .لذسدا٘ی ٔیو ٓٙاص تٕبٔی
ػضیضا٘ی و ٝایٙجب ٌشد  ٓٞآٔذیٓ  ٚخیّی خٛؿحبَ ٞؼتٓ و ٝدا٘ـجٛیبٖ خٛد سا ٔیثی ٓٙو ٝؿخصیت ٞبی ثشجؼتٚ ٝ
اثشٌزاسی دس وـٛس ؿذ٘ذٕٛٞ ٗٔ .اس ٜدِجؼتٍی صیبدی ث ٝؿغُ ٔؼّٕی داؿتٓ ٔ ٚؼتمذْ و ٝتفىش ػّٕی ثبیؼت تٛأٔبٖ ثب تفىش
دیٙی ثبؿذ  ٚثب ایٗ پیؾصٔی ٝٙث ٝصیؼت ؿٙبػی ٚسٚد وشدْٔ .ب ٚ ٕٝٞػیّٞ ٝؼتیٓ تب لذٔی ثشای پیـشفت ػّٕی وـٛس  ٚجبٔؼٝ
ثشداسیٓٔ .جذدا لذسدا٘ی ٔی وٛٔ .ٓٙفك ٛٔ ٚیذ ثبؿیذ.

آقای ًیلی احوذآبادی (رئیس داًشگاُ تْراى)
ٚالؼب افتخبسی اػت و ٝػع ٛدا٘ـٍبٞی ثبؿیٓ و ٝاػتبد اثشاٞیٓصاد ٜدس آٖ دا٘ـٍبٞ ٜؼتٙذ .ثؼیبس خٛؿحبِٓ و ٝتجّیُ اص
اػبتیذ ثشجؼت ٝدس دا٘ـٍبٜٞب  ٚدسوـٛس یه ػٙت  ٚاسصؽ ؿذ ٜاػت .ایٗ ٔٛظٛع ٕٞبٖ اخالق حشفٝای ٔ ٚؼئِٛیت
اجتٕبػی اػت  ٚپیبْ سٚؿٙی ثشای ٘ؼُ ج ٖٛخٛاٞذ داؿت .ایٙى٘ ٝؼُ جٛاٖ دسن ٔیوٙٙذ ثضسٌبٖ ػّٕی وـٛس چٝ
صحٕتٞب ٔ ٚـمتٞبیی وـیذٜا٘ذ  ٚداسای اسصؽ  ٚلذس اػت تب ٔب  ٓٞثتٛا٘یٓ دس آٖ ساٌ ٜبْ ثشداسیٓ٘ .ىت ٝد ْٚایٙىٔ ٝب دس
دا٘ـٍبٞی ٞؼتیٓ و ٝدس ثیٗ دا٘ـٍبٜٞبی وـٛس ثؼیبس ٔؼتجش اػت ؤ ٝحص َٛصحٕبت  ٚخذٔبت اػبتیذ ٌشا٘مذسی چٖٛ
اػتبد اثشاٞیٓصاد ٜاػت .اخالق حشفٝای ٔ ٚؼئِٛیت اجتٕبػی دأٚ ٝٙػیؼی داسد  ٚثبیذ جذیتش ٌشفت ٝؿٛد  ٚثب ؿبخصٞٝبی
ٔـخص ،اٞذاف سٚؿٙی سا د٘جبَ وٙیٓ تب دس اخالق حشفٝای ٔ ٚؼئِٛیتٞبی اجتٕبػی  ٓٞصثب٘ضد ؿٛیٓ ٗٔ .تٛفیك  ٓٞسؿتٝای
ثٛدٖ سا ثب جٙبة اػتبد ٘ذاؿتٓ أب وٕتش وؼی دس دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ٞؼت و ٝایـبٖ سا ٘ـٙبػٙذٕٞ .یٗ ثغ و ٝحعٛس دا٘ـٕٙذاٖ ٚ
صبحت ٘بٔبٖ وـٛس دس حٛص ٜتخصصی ایـبٖ خٛد ثیبٍ٘ش ویفیت ػُٕ  ٚصحٕبت اػتبد  ٚتبئیذی ثش تٛإ٘ٙذیٞب  ٚخذٔبت
ػّٕی ایـبٖ ث ٝجبٔؼ ٝػّٕی وـٛس ٚ ٚیظ ٜدا٘ـٍب ٜتٟشاٖ اػت .ث ٝسػٓ ادة ث ٝایـبٖ خذالٛت ػشض ٔیو ٚ ٓٙاص تٕبٔی
دا٘ـجٛیبٖ ٔیخٛا ٓٞو ٝایـبٖ سا اٍِٛی خٛد لشاس دٙٞذ  ٚسا ٜایـبٖ سا دس پیؾ ٌیش٘ذ .ثشای آلبی دوتش  ٚخب٘ٛادٔ ٜحتشْ اص
خذا٘ٚذ ٔتؼبَ ػالٔتی  ٚپیشٚصی آسص ٚداسْ.

